Viktig information: Home Connect-appens användningsvillkor måste anpassas. Här nedan förser vi dig
med de aktuella och snart giltiga användningsvillkoren. Observera att du av tekniska skäl får en förfrågan
om att bekräfta de nya användningsvillkoren i Home Connect-appen då ändringen äger rum.
A. Användningsvillkor tillämpliga fram till 27.02.2018:

Användningsvillkor
för Home Connect-appen

1. Avtalsgrund
Företaget Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland (kallas hädanefter
”Operatören”) tillhandahåller härmed Home Connect-appen till dig kostnadsfritt för installation och
användning i din(a) mobila enhet(er).
De här användningsvillkoren (”Användningsvillkoren”) ska gälla mellan dig som användare av Home
Connect-appen och Home Connect GmbH som Operatör av appen. När du har slutfört registreringen
utgör villkoren ett bindande avtal för användningen av Home Connect-appen. Du kan visa och spara
dessa användningsvillkor under Settings (Inställningar) i Home Connect-appen.
2.

Funktioner och tjänster i Home Connect-appen

Home Connect-appen används för styrning av hushållsapparater (”apparater”) som är kompatibla med
Home Connect samt för andra tjänster (t.ex. tips om användning av vissa program på apparaterna,
receptförslag eller idéer för strömsnål användning) som berör apparaterna.
Vilka funktioner som tillhandahålls av Home Connect-appen beror på typen av apparat. Utforska Home
Connect-appen och se vilka funktioner som är tillgängliga för dig.
Av säkerhetsskäl kräver vissa Home Connect-funktioner inte bara ett kommando i Home Connect-appen
utan också manuell bekräftelse eller aktivering på själva Apparaten. I sådana fall visas information om
detta i Home Connect-appen.
Ditt användar-ID, information om dina Apparater och dina styrkommandon överförs till en server (”Home
Connect-servern”) via dataanslutningen. Dina styrkommandon vidarebefordras av servern. Mer
information om databearbetning finns i dataskyddsmeddelandet.
För att du ska kunna använda alla funktioner i Home Connect-appen krävs att du är inloggad på ditt
användarkonto i Home Connect, att dina Apparater är allokerade till ditt användarkonto i Home Connect
samt att dina Apparater och Home Connect-appen har upprättat en dataanslutning till Home Connectservern.
Om du bryter Apparatens anslutning till Home Connect-servern i Home Connect-appen visas endast en
begränsad mängd funktioner och tjänster som du kan använda i Home Connect-appen inom räckvidden
för den Wi-Fi-anslutning som täcker Apparaten (endast Wi-Fi-användning). Av säkerhetsskäl
rekommenderar vi inte styrning av Apparater med endast Wi-Fi-användning under längre perioder,
eftersom du inte kan ta emot tillgängliga säkerhetsuppdateringar för Apparaterna utan anslutning till
servern.
Om du inaktiverar Apparatens Wi-Fi-anslutning i Home Connect-appen kan Apparaten inte upprätta en
anslutning till Home Connect-servern och Home Connect-appen kan inte användas för styrning av
Apparaten.
3.

Registreringsprocess
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För att kunna använda Home Connect-appen måste du skapa ett användarkonto (registrering). Normalt
måste du minst uppge ditt för- och efternamn, vilket land Apparaten står i, din e-postadress (användar-ID)
och ett personligt lösenord under registreringen. I vissa länder kan andra uppgifter krävas.
När du har registrerat dig för Home Connect-appen får du en bekräftelse via e-post och ditt användarkonto
aktiveras. Bekräfta registreringen med hjälp av länken i e-postmeddelandet.
4.

Logga in på ditt användarkonto

Håll ditt lösenord hemligt och avslöja det inte för någon obehörig. Om du förlorar ditt lösenord eller
misstänker att någon obehörig har fått tillgång till det måste du omedelbart underrätta Operatören enligt
kontaktinformationen i Home Connect-appen och byta lösenord. Byt lösenordet eller skapa ett nytt med
funktionen Change password (Byt lösenord) eller Forgotten your password? (Glömt lösenordet?) i Home
Connect-appen.
De flesta funktioner och tjänster i Home Connect-appen kan bara användas om du är inloggad på ditt
användarkonto. Av säkerhetsskäl loggas du automatiskt ut från användarkontot inom 24 timmar efter
inloggning. Om du aktiverar funktionen Remain logged in (Förbli inloggad) kan du vara inloggad på
användarkontot i tre (3) månader innan automatisk utloggning sker. Denna funktion är bekväm, men tänk
på att den ökar risken för att obehöriga som har tillgång till din mobilenhet använder Home Connect-appen
utan tillåtelse. Du är ansvarig gentemot Operatören för allt missbruk från obehöriga. Du kan inaktivera
funktionen Remain logged in (Förbli inloggad) genom att helt enkelt logga ut från användarkontot. Din
inloggningsstatus på användarkontot påverkas inte om du avslutar Home Connect-appen.
5.

Användningsvillkor

För att du ska kunna använda den del av Home Connect-appen som kräver registrering måste följande
villkor vara uppfyllda:
-

du ska vara privatkonsument och minst 18 år gammal,
du ska ha skapat ett användarkonto under registreringen,
du ska använda din Apparat i ett land där operatören tillhandahåller Home Connect-appen (du kan
hämta en lista över sådana länder i Home Connect-appen).

För att Home Connect-appen ska kunna användas måste den installeras på en mobilenhet med
webbfunktioner och ett kompatibelt operativsystem (på www.home-connect.com finns en lista över
kompatibla mobilenheter). Du står för mobilenheten och Apparaten, som ska anslutas till Wi-Fi-nätverket
via en adekvat internetrouter. Utanför Apparatens Wi-Fi-räckvidd måste mobilenheten ha en annan
dataanslutning. Vid offline-användning kan mobilenheten styras som en icke ansluten Apparat. Om Wi-Fianslutningen inaktiveras eller mobilenheten är utanför Wi-Fi-nätverkets räckvidd kan Apparaten inte styras
med Home Connect-appen. Du ansvarar för alla eventuella kostnader för dataanslutning. Operatören
ansvarar inte för tillgängligheten och/eller kvaliteten på datauppkopplingen.
6.

Flera användare

Inom de ramar som anges under punkt 9 får Home Connect-appen användas av flera användare, som var
och en måste ha ett eget användarkonto. Om flera användare lägger till samma Apparat i sina
användarkonton (t.ex. i en familj eller en delad bostad) kommer den användare som först lagt till
Apparaten i sitt användarkonto (”den primära användaren”) att ha rätt att ta bort Apparaten från konton för
andra användare som lägger till den senare. Den primära användaren kan överföra sin behörighet som
primär användare till en annan användare. Alla användare av en Apparat kan se apparatens status i
Home Connect-appen och skicka kommandon vid behov.
Användning av tredjepartstjänster (se punkt 7) ska i allmänhet endast beröra kontot för den användare
som väljer att utnyttja sådana tjänster (”Användare av tredjepartstjänster”). Data som skickas till
tredjepartsleverantören kan innehålla uppgifter om andra användares användning av apparaten.
Användaren av tredjepartstjänster åtar sig att informera övriga användare av Apparaten om syftet med
och omfattningen av tredjepartsleverantörens insamling, vidare bearbetning och användning av data
ToU_HCApp_General_BSHHC-D_SE_SE_v3.0_2016_08_04_v4.0_2017_09_05

2

innan användaren av tredjepartstjänster faktiskt utnyttjar en tredjepartstjänst. Användaren av
tredjepartstjänster ska dessutom inhämta medgivande från alla användare gällande denna datahantering.
7.

Tredjepartstjänster

Möjligheterna med Home Connect-appen utökas av tjänster från tredjepartsleverantörer, dels tjänster som
är inbakade i appen och dels tjänster som möjliggör extern åtkomst till en apparat via leverantörens egen,
separata app. För att du ska kunna använda sådana integrerade eller externa tjänster krävs i allmänhet att
ditt användarkonto i Home Connect kopplas till ett befintligt användarkonto hos tredjepartsleverantören.
Eventuella särskilda användningsvillkor som har definierats av Operatören och kan gälla för
tredjepartstjänster som är integrerade i Home Connect-appen eller tillhandahålls externt finns i avsnittet
Integrerade tjänster. Dessa användningsvillkor måste i tillämpliga fall godkännas separat innan sådana
tjänster får användas. Endast särskilda användningsvillkor som styr tredjepartstjänster som har kopplats
till ditt användarkonto är tillämpliga här. Tänk på att det också kan finnas användningsvillkor från
tredjepartsleverantören, förutom Operatörens allmänna användningsvillkor och de särskilda
användningsvillkoren för integrerade eller externa tjänster. Tredjepartsleverantören är ensam ansvarig för
sina egna användningsvillkor.
Integrering av tredjepartstjänster i Home Connect-appen och länkning av externa tjänster utgör extra
funktionalitet. Operatören är inte ansvarig för att tillhandahålla sådan extra funktionalitet och har i princip
rätt att avbryta den när som helst utan förvarning. Som allmän regel har Operatören inte möjlighet att
kontrollera att data som överförs av tredjepartsleverantören är korrekta eller fullständiga, och tar därför
inget ansvar för detta.
8.

Programuppdateringar

Det enda sättet att säkerställa att Home Connect-appen förblir fullt användbar och funktionellt tillförlitlig
tillsammans med Apparaten är att snabbt installera de uppdateringar som regelbundet kommer för appen.
Samma sak gäller för alla eventuella uppdateringar av Apparaten som släpps av dess tillverkare.
Operatören ska inte hållas ansvarig för fel som påverkar Home Connect-appen eller för någon skada som
uppstår på grund av att du inte, eller endast delvis, har laddat ned och installerat tillgängliga
uppdateringar.
9.

Användarrättigheter

Home Connect-appen och tjänsterna, data och information som kan användas och nås via appen är
skyddade av upphovsrätt.
Under löptiden för detta användaravtal tilldelas du en rättighet som inte är exklusiv, inte kan licensieras
vidare, inte kan överföras men kan upphävas, att efter eget skön använda Home Connect-appen endast
för de syften som avtalas i dessa användningsvillkor samt i enlighet med dessa användningsvillkor och
tillämpliga lagar. I synnerhet får du inte kopiera, redigera, revidera, utöka, dekompilera (reverse
engineering) eller konvertera Home Connect-appen, om inte detta tillåts av tvingande lagstiftning.
10. Tillgängliga funktioner och tjänster
Operatören ska vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla alla funktioner och tjänster som är möjliga i
Home Connect-appen, inklusive integrering av och länkar till tredjepartstjänster. Sådan tillgänglighet kan
dock tillfälligt avbrytas av tekniska problem. Inga ersättningskrav kan riktas mot Operatören om
tillgängligheten störs.
11. Flytt, vidareförsäljning och tredjepartsanvändning
Om du flyttar Apparaten till ett annat land än det där den ursprungligen togs i bruk, måste du också ändra
landsinställningarna i ditt användarkonto. Tänk på att andra användningsvillkor och ett annat
dataskyddsmeddelande kan gälla när du använder Home Connect-appen i ett annat land. Om landet inte
finns med i listan över länder som stöds, får du inte fortsätta använda Home Connect-appen. Det är
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förbjudet att använda Home Connect-appen tillsammans med en Apparat som inte får användas i landet i
fråga. Kontakta Apparatens tillverkare om det finns någon tveksamhet.
Om din mobilenhet säljs eller överlämnas till en tredje part ska du först logga ut från ditt användarkonto
och ta bort Home Connect-appen. Efter det kan mobilenheten inte längre (åter)kopplas till ditt användar-ID
eller din Apparat. Återställ Apparaten till fabriksinställningarna om du ska sälja den. Då kapas länken
mellan Apparaten och ditt användarkonto.
Om du har köpt Apparaten i andra hand ska du kontrollera kontoinställningarna i Home Connect-appen
och se till att inga okända användare är kopplade till Apparaten. Återställ Apparaten till
fabriksinställningarna om du är tveksam. Mer information om dataskydd finns i dataskyddsmeddelandet.
Om du bryter mot bestämmelserna under punkt 4 och 6 i dessa användningsvillkor och låter
tredjepartsanvändare använda din Home Connect-app på mobilenheten där den är installerad, ansvarar
du för att se till att Home Connect-appen används i enlighet med dessa användningsvillkor och tillämpliga
lagar.
12. Ersättningsansvar
Operatören har obegränsat ersättningsansvar gentemot dig vid uppsåtligt handlande och grov
försumlighet, för eventuella skador som orsakas av Operatören eller dess juridiska representanter eller
ombud. Vid lättare försumlighet ska Operatören ha obegränsat ersättningsansvar gentemot dig för
dödsfall, personskador och hälsoskador. Utöver detta ska Operatören vara ersättningsskyldig endast i den
mån som Operatören har brutit mot någon integrerad kontraktsmässig förpliktelse, det vill säga en
förpliktelse som måste uppfyllas för att detta avtal ska gälla korrekt och som du i egenskap av
kontraktspartner kan förlita dig på kommer att uppfyllas regelbundet. I sådana fall ska
ersättningsskyldigheten begränsas till ersättning för den typiska skada som kan förutses. Operatörens
ersättningsansvar för defekter som redan fanns då kontraktet tecknades ska exkluderas i den utsträckning
som tillåts av tvingande lagstiftning. Operatörens ersättningsansvar enligt tillämpliga produktansvarslagar
ska inte påverkas av ovanstående bestämmelser.
13. Ändringar i Användningsvillkoren
Operatören ska ha rätt att göra ändringar i Användningsvillkoren. Som allmän regel ska vi informera dig
via Home Connect-appen eller e-post om eventuella kommande ändringar av Användningsvillkoren som
kan påverka kontraktsrelationen, minst sex veckor innan ändringarna börjar gälla. Meddelandet ska också
innefatta information om din rätt att vägra godta ändringarna och vilka konsekvenser det i så fall får. Vi
kommer att be dig lämna medgivande till de ändrade Användningsvillkoren innan de träder i kraft. Du har
möjlighet att ge ditt medgivande och fortsätta använda Home Connect-appen enligt de ändrade
Användningsvillkoren eller avstå från att lämna ditt medgivande. Om du väljer att vägra medgivande ska
Operatören ha rätt att avsluta ditt användaravtal och spärra ditt användarkonto så snart ändringarna träder
i kraft.
14. Uppsägning av användaravtalet
Operatören ska ha rätt att säga upp användaravtalet med en uppsägningsperiod på sex veckor, eller
mindre ifall Operatören väljer att inte längre tillhandahålla Home Connect-appen. Detta påverkar inte den
rätt som båda kontraktsparterna har att säga upp användaravtalet av giltiga skäl. Operatören ska i
synnerhet anses ha giltigt skäl ifall du befinns bryta mot viktiga förpliktelser enligt dessa
användningsvillkor (se punkt 5, 6 och 9).
15. Gällande lag/jurisdiktionsort
Gällande lag är den tvingande lagstiftning som gäller för din normala hemvistort. I övriga fall gäller tysk
lag. Bestämmelserna i Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor
ska inte tillämpas i något fall. Jurisdiktionsort för alla eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med
dessa användningsvillkor ska vara München, Tyskland. Tvingande juridiska jurisdiktionsorter ska inte
påverkas av denna bestämmelse.
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Trots det ovanstående har konsumenter som är bosatta i EU alltid rätt att vidta rättsliga åtgärder i den
allmänna lägsta domstolsinstansen i den jurisdiktion där konsumenten är bosatt. Konsumenter som är
bosatta i EU har dessutom alltid rätt att få tvisten löst av den lokala Konsumenttvistenämnden eller annat
motsvarande organ.
Utgivningsdatum: augusti 2016
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B. Tillämpligt dataskyddsmeddelande som börjar gälla 28.02.2018:
Användningsvillkor
för Home Connect-appen

1.

Avtalsgrund

Företaget Home Connect GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, 81739 München, Tyskland (kallas hädanefter
”Operatören”) tillhandahåller härmed Home Connect-appen till dig kostnadsfritt för installation och
användning i din(a) mobila enhet(er).
De här användningsvillkoren (”Användningsvillkoren”) ska gälla mellan dig som användare av Home
Connect-appen och Home Connect GmbH som Operatör av appen. När du har slutfört registreringen
utgör villkoren ett bindande avtal för användningen av Home Connect-appen. Du kan visa och spara
dessa användningsvillkor under Settings (Inställningar) i Home Connect-appen.
2.

Funktioner och tjänster i Home Connect-appen

Home Connect-appen används för styrning av hushållsapparater (”Apparater”) som är kompatibla med
Home Connect samt för andra tjänster (t.ex. tips om användning av vissa program på apparaterna,
receptförslag eller idéer för strömsnål användning) som berör apparaterna.
Vilka funktioner som tillhandahålls av Home Connect-appen beror på typen av apparat. Utforska Home
Connect-appen och se vilka funktioner som är tillgängliga för dig.
Av säkerhetsskäl kräver vissa Home Connect-funktioner inte bara ett kommando i Home Connect-appen
utan också manuell bekräftelse eller aktivering på själva Apparaten. I sådana fall visas information om
detta i Home Connect-appen.
Ditt användar-ID, information om dina Apparater och dina styrkommandon överförs till en server (”Home
Connect-servern”) via dataanslutningen. Dina styrkommandon vidarebefordras av servern. Mer
information om databearbetning finns i dataskyddsmeddelandet.
För att du ska kunna använda alla funktioner i Home Connect-appen krävs att du är inloggad på ditt
användarkonto i Home Connect, att dina Apparater är allokerade till ditt användarkonto i Home Connect
samt att dina Apparater och Home Connect-appen har upprättat en dataanslutning till Home Connectservern.
Om du bryter Apparatens anslutning till Home Connect-servern i Home Connect-appen visas endast en
begränsad mängd funktioner och tjänster som du kan använda i Home Connect-appen inom räckvidden
för den Wi-Fi-anslutning som täcker Apparaten (endast Wi-Fi-användning). Av säkerhetsskäl
rekommenderar vi inte styrning av Apparater med endast Wi-Fi-användning under längre perioder,
eftersom du inte kan ta emot tillgängliga säkerhetsuppdateringar för Apparaterna utan anslutning till
servern.
Om du inaktiverar Apparatens Wi-Fi-anslutning i Home Connect-appen kan Apparaten inte upprätta en
anslutning till Home Connect-servern och Home Connect-appen kan inte användas för styrning av
Apparaten.
3.

Registreringsprocess

För att kunna använda Home Connect-appen måste du skapa ett användarkonto (registrering). Normalt
måste du minst uppge ditt för- och efternamn, vilket land Apparaten står i, din e-postadress (användar-ID)
och ett personligt lösenord under registreringen. I vissa länder kan andra uppgifter krävas.
När du har registrerat dig för Home Connect-appen får du en bekräftelse via e-post och ditt användarkonto
aktiveras. Bekräfta registreringen med hjälp av länken i e-postmeddelandet.
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4.

Logga in på ditt användarkonto

Håll ditt lösenord hemligt och avslöja det inte för någon obehörig. Om du förlorar ditt lösenord eller
misstänker att någon obehörig har fått tillgång till det måste du omedelbart underrätta Operatören enligt
kontaktinformationen i Home Connect-appen och byta lösenord. Byt lösenordet eller skapa ett nytt med
funktionen Change password (Byt lösenord) eller Forgotten your password? (Glömt lösenordet?) i Home
Connect-appen.
De flesta funktioner och tjänster i Home Connect-appen kan bara användas om du är inloggad på ditt
användarkonto. Av säkerhetsskäl loggas du automatiskt ut från användarkontot inom 24 timmar efter
inloggning. Om du aktiverar funktionen Remain logged in (Förbli inloggad) kan du vara inloggad på
användarkontot i tre (3) månader innan automatisk utloggning sker. Denna funktion är bekväm, men tänk
på att den ökar risken för att obehöriga som har tillgång till din mobilenhet använder Home Connect-appen
utan tillåtelse. Du är ansvarig gentemot Operatören för allt missbruk från obehöriga. Du kan inaktivera
funktionen Remain logged in (Förbli inloggad) genom att helt enkelt logga ut från användarkontot. Din
inloggningsstatus på användarkontot påverkas inte om du avslutar Home Connect-appen.
5.

Användningsvillkor

För att du ska kunna använda den del av Home Connect-appen som kräver registrering måste följande
villkor vara uppfyllda:
-

du ska vara privatkonsument och minst 18 år gammal,
du ska ha skapat ett användarkonto under registreringen,
du ska använda din Apparat i ett land där operatören tillhandahåller Home Connect-appen (du kan
hämta en lista över sådana länder i Home Connect-appen).

För att Home Connect-appen ska kunna användas måste den installeras på en mobilenhet med
webbfunktioner och ett kompatibelt operativsystem (på http://www.home-connect.com finns en lista över
kompatibla mobilenheter). Du står för mobilenheten och Apparaten, som ska anslutas till Wi-Fi-nätverket
via en adekvat internetrouter. Utanför Apparatens Wi-Fi-räckvidd måste mobilenheten ha en annan
dataanslutning. Vid offline-användning kan mobilenheten styras som en icke ansluten Apparat. Om Wi-Fianslutningen inaktiveras eller mobilenheten är utanför Wi-Fi-nätverkets räckvidd kan Apparaten inte styras
med Home Connect-appen. Du ansvarar för alla kostnader som uppstår till följd av dataanslutningen
(även för nedladdning av uppdateringar till Home Connect-appen eller till apparatens inbyggda
programvara samt för överföring av bilder). Operatören ansvarar inte för tillgängligheten och/eller
kvaliteten på datauppkopplingen.
6.

Flera användare

Inom de ramar som anges under punkt 9 får Home Connect-appen användas av flera användare, som var
och en måste ha ett eget användarkonto. Om flera användare lägger till samma Apparat i sina
användarkonton (t.ex. i en familj eller en delad bostad) kommer den användare som först lagt till
Apparaten i sitt användarkonto (”den primära användaren”) att ha rätt att ta bort Apparaten från konton för
andra användare som lägger till den senare. Den primära användaren kan överföra sin behörighet som
primär användare till en annan användare. Alla användare av en Apparat kan se apparatens status i
Home Connect-appen och skicka kommandon vid behov.
Användning av tredjepartstjänster (se punkt 7) ska i allmänhet endast beröra kontot för den användare
som väljer att utnyttja sådana tjänster (”Användare av tredjepartstjänster”). Data som skickas till
tredjepartsleverantören kan innehålla uppgifter om andra användares användning av apparaten.
Användaren av tredjepartstjänster åtar sig att informera övriga användare av Apparaten om syftet med
och omfattningen av tredjepartsleverantörens insamling, vidare bearbetning och användning av data
innan användaren av tredjepartstjänster faktiskt utnyttjar en tredjepartstjänst. Användaren av
tredjepartstjänster ska dessutom inhämta medgivande från alla användare gällande denna datahantering.
7.

Tredjepartstjänster
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Möjligheterna med Home Connect-appen utökas av tjänster från tredjepartsleverantörer, dels tjänster som
är inbakade i appen och dels tjänster som möjliggör extern åtkomst till en apparat via leverantörens egen,
separata app. För att du ska kunna använda sådana integrerade eller externa tjänster krävs i allmänhet att
ditt användarkonto i Home Connect kopplas till ett befintligt användarkonto hos tredjepartsleverantören.
Eventuella särskilda användningsvillkor som har definierats av Operatören och kan gälla för
tredjepartstjänster som är integrerade i Home Connect-appen eller tillhandahålls externt finns i avsnittet
Integrerade tjänster. Dessa användningsvillkor måste i tillämpliga fall godkännas separat innan sådana
tjänster får användas. Endast särskilda användningsvillkor som styr tredjepartstjänster som har kopplats
till ditt användarkonto är tillämpliga här. Tänk på att det också kan finnas användningsvillkor från
tredjepartsleverantören, förutom Operatörens allmänna användningsvillkor och de särskilda
användningsvillkoren för integrerade eller externa tjänster. Tredjepartsleverantören är ensam ansvarig för
sina egna användningsvillkor.
Integrering av tredjepartstjänster i Home Connect-appen och länkning av externa tjänster utgör extra
funktionalitet. Operatören är inte ansvarig för att tillhandahålla sådan extra funktionalitet och har i princip
rätt att avbryta den när som helst utan förvarning. Som allmän regel har Operatören inte möjlighet att
kontrollera att data som överförs av tredjepartsleverantören är korrekta eller fullständiga, och tar därför
inget ansvar för detta.
8.

Programuppdateringar

Det enda sättet att säkerställa att Home Connect-appen förblir fullt användbar och funktionellt tillförlitlig
tillsammans med Apparaten är att snabbt installera de uppdateringar som regelbundet kommer för appen.
Samma sak gäller för alla eventuella uppdateringar av Apparaten som släpps av dess tillverkare.
Uppdateringar av Apparaten är avsedda att förbättra befintliga funktioner, korrigera fel eller lägga till
ytterligare funktioner eller innehåll. Före den första uppdateringen av dina apparater måste du – eller alla
användare, vid flera användare – bekräfta nedladdningen och installationen av uppdateringen i Home
Connect-appen. Före vidare uppdateringar av Apparaten kan du, eller vid flera användare,
huvudanvändaren av Apparaten, välja mellan olika alternativ (till exempel om uppdateringarna generellt
ska laddas ned och installeras automatiskt, om denna regel ska gälla bara för säkerhetsrelaterade
uppdateringar eller om man för varje uppdatering ska besluta individuellt om nedladdning och installation).
Denna inställning kan ändras när som helst i appen - vid flera användare - av vilken som helst av
användarna (och kan även tillämpas för andra användare). I mycket exceptionella fall (till exempel om så
krävs av produktsäkerhets- eller datasäkerhetsskäl samt för vissa typer av Apparater), förbehåller vi oss
rätten att ladda ned och installera uppdateringar direkt till Apparaten oberoende av dessa inställningar och
du ger oss härmed ditt samtycker till sådan automatisk uppdatering av Apparaten. Om vi blir tvungna att
göra en sådan automatisk uppdatering informerar vi dig om det. Under installationen av en uppdatering av
Apparaten (oberoende av uppdateringstyp) får varken strömmen till Apparaten eller internetanslutningen
brytas.
Operatören kan inte hållas ansvarig för fel som påverkar Home Connect-appen eller Apparaten eller för
skador som uppstår till följd av det faktum att du inte, helt eller delvis, har laddat ned och/eller installerat
tillgängliga uppdateringar av Home Connect-appen eller Apparaten. Därför rekommenderar vi att du utan
dröjsmål laddar ned och installerar alla uppdateringar som görs tillgängliga. Vi kommer att informera dig
så snart det finns uppdateringar i Home Connect-appen.
9.

Användarrättigheter

Home Connect-appen och tjänsterna, data och information som kan användas och nås via appen är
skyddade av upphovsrätt.
Under löptiden för detta användaravtal tilldelas du en rättighet som inte är exklusiv, inte kan licensieras
vidare, inte kan överföras men kan upphävas, att efter eget skön använda Home Connect-appen endast
för de syften som avtalas i dessa användningsvillkor samt i enlighet med dessa användningsvillkor och
tillämpliga lagar. I synnerhet får du inte kopiera, redigera, revidera, utöka, dekompilera (reverse
engineering) eller konvertera Home Connect-appen, om inte detta tillåts av tvingande lagstiftning.
10. Tillgängliga funktioner och tjänster
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Operatören ska vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla alla funktioner och tjänster som är möjliga i
Home Connect-appen, inklusive integrering av och länkar till tredjepartstjänster. Sådan tillgänglighet kan
dock tillfälligt avbrytas av tekniska problem. Inga ersättningskrav kan riktas mot Operatören om
tillgängligheten störs.
11. Flytt, vidareförsäljning och tredjepartsanvändning
Om du flyttar Apparaten till ett annat land än det där den ursprungligen togs i bruk, måste du också ändra
landsinställningarna i ditt användarkonto. Tänk på att andra användningsvillkor och ett annat
dataskyddsmeddelande kan gälla när du använder Home Connect-appen i ett annat land. Om landet inte
finns med i listan över länder som stöds, får du inte fortsätta använda Home Connect-appen. Det är
förbjudet att använda Home Connect-appen tillsammans med en Apparat som inte får användas i landet i
fråga. Kontakta Apparatens tillverkare om det finns någon tveksamhet.
Om din mobilenhet säljs eller överlämnas till en tredje part ska du först logga ut från ditt användarkonto
och ta bort Home Connect-appen. Efter det kan mobilenheten inte längre (åter)kopplas till ditt användar-ID
eller din Apparat. Återställ Apparaten till fabriksinställningarna om du ska sälja den. Då kapas länken
mellan Apparaten och ditt användarkonto.
Om du har köpt Apparaten i andra hand ska du kontrollera kontoinställningarna i Home Connect-appen
och se till att inga okända användare är kopplade till Apparaten. Återställ Apparaten till
fabriksinställningarna om du är tveksam. Mer information om dataskydd finns i dataskyddsmeddelandet.
Om du bryter mot bestämmelserna under punkt 4 och 6 i dessa användningsvillkor och låter
tredjepartsanvändare använda din Home Connect-app på mobilenheten där den är installerad, ansvarar
du för att se till att Home Connect-appen används i enlighet med dessa användningsvillkor och tillämpliga
lagar.
12. Ersättningsansvar
Operatören har obegränsat ersättningsansvar gentemot dig vid uppsåtligt handlande och grov
försumlighet, för eventuella skador som orsakas av Operatören eller dess juridiska representanter eller
ombud. Vid lättare försumlighet ska Operatören ha obegränsat ersättningsansvar gentemot dig för
dödsfall, personskador och hälsoskador. Utöver detta ska Operatören vara ersättningsskyldig endast i den
mån som Operatören har brutit mot någon integrerad kontraktsmässig förpliktelse, det vill säga en
förpliktelse som måste uppfyllas för att detta avtal ska gälla korrekt och som du i egenskap av
kontraktspartner kan förlita dig på kommer att uppfyllas regelbundet. I sådana fall ska
ersättningsskyldigheten begränsas till ersättning för den typiska skada som kan förutses. Operatörens
ersättningsansvar för defekter som redan fanns då kontraktet tecknades ska exkluderas i den utsträckning
som tillåts av tvingande lagstiftning. Operatörens ersättningsansvar enligt tillämpliga produktansvarslagar
ska inte påverkas av ovanstående bestämmelser.
13. Ändringar i Användningsvillkoren
Operatören ska ha rätt att göra ändringar i Användningsvillkoren. Som allmän regel ska vi informera dig
via Home Connect-appen eller e-post om eventuella kommande ändringar av Användningsvillkoren som
kan påverka kontraktsrelationen, minst sex veckor innan ändringarna börjar gälla. Meddelandet ska också
innefatta information om din rätt att vägra godta ändringarna och vilka konsekvenser det i så fall får. Vi
kommer att be dig lämna medgivande till de ändrade Användningsvillkoren innan de träder i kraft. Du har
möjlighet att ge ditt medgivande och fortsätta använda Home Connect-appen enligt de ändrade
Användningsvillkoren eller avstå från att lämna ditt medgivande. Om du väljer att vägra medgivande ska
Operatören ha rätt att avsluta ditt användaravtal och spärra ditt användarkonto så snart ändringarna träder
i kraft.
14. Uppsägning av användaravtalet
Operatören ska ha rätt att säga upp användaravtalet med en uppsägningsperiod på sex veckor, eller
mindre ifall Operatören väljer att inte längre tillhandahålla Home Connect-appen. Detta påverkar inte den
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rätt som båda kontraktsparterna har att säga upp användaravtalet av giltiga skäl. Operatören ska i
synnerhet anses ha giltigt skäl ifall du befinns bryta mot viktiga förpliktelser enligt dessa
användningsvillkor (se punkt 5, 6 och 9).
15. Gällande lag/jurisdiktionsort
Gällande lag är den tvingande lagstiftning som gäller för din normala hemvistort. I övriga fall gäller tysk
lag. Bestämmelserna i Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor
ska inte tillämpas i något fall. Jurisdiktionsort för alla eventuella tvister som uppstår ur eller i samband med
dessa användningsvillkor ska vara München, Tyskland. Tvingande juridiska jurisdiktionsorter ska inte
påverkas av denna bestämmelse.
Trots det ovanstående har konsumenter som är bosatta i EU alltid rätt att vidta rättsliga åtgärder i den
allmänna lägsta domstolsinstansen i den jurisdiktion där konsumenten är bosatt. Konsumenter som är
bosatta i EU har dessutom alltid rätt att få tvisten löst av den lokala Konsumenttvistenämnden eller annat
motsvarande organ.

Utgivningsdatum: september 2017
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